
 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД  

ул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65, факс 044/62 34 13 

e-mail: viksliven@viksliven.com 

 

 

                   Документация за участие 
 

 за Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на помпени агрегати за нуждите на „ВиК- 

Сливен” ООД, гр. Сливен” 

 

I. Описание на поръчката: 

 

Кандидатите за изпълнение на поръчката следва да предложат помпени агрегати в 

количества и по размери посочени в таблицата към които има следните технически 

изисквания: 

1. Изделията да отговарят на БДС (EN 1092-2; 1997), ISO и еквиваленти. 

2. Доставчика да представи декларация за съответствие въз основа на издаден 

сертификат или да се приложи документ, че фирмата е в процес на 

сертифициране. 

3. Санитарно разрешително с одобрена техническа спецификация на изделията за 

ползване в питейно - битовото водоснабдяване от МЗ. 

4. Сертификат за произход 

5. Сертификат за качество 

 

Помпени агрегати 

 

 Дебит Напор Брой 

Помпен агрегат 12 л/с 50 м. 1 

Помпен агрегат 25 л/с 50 м. 1 

Помпен агрегат 2 л/с 72 м. 1 

Помпен агрегат 12 л/с 32 м. 1 

Помпен агрегат 4 л/с 75 м. 1 

Помпен агрегат 50 л/с 50 м. 1 

Помпен агрегат 50 л/с 80 м. 1 

Помпен агрегат 18 л/с 96 м. 1 

Помпен агрегат 25 л/с 25 м. 1 

Помпен агрегат 32 л/с 65 м. 1 

Помпен агрегат 18 л/с 75 м. 1 

    

Потопяеми помпени агрегати 

Помпен агрегат 4 л/с 72 м. 1 

Помпен агрегат 11 л/с 192 м. 1 

Помпен агрегат 7 л/с 192 м. 1 
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Посочените количества в таблицата са ориентировъчни, за едногодишен период. 

“Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД си запазва правото да променя 

горецитираните номенклатурни позиции и бройки, съобразно възникналата 

необходимост в Дружеството. 

Доставките ще се осъществяват по предварителни заявки от Възложителя. 

Съгласно таблиците Доставчика се задължава да предостави на Възложителя всички 

необходими документи, удостоверяващи качеството на помпите и електродвигателите, 

съпътстващи всяка периодична доставка. 

Предлаганата цена да е франко площадката на Централен склад- гр. Сливен в лева, без 

ДДС. 

Допускат се за участие в процедурата производители, преки вносители, оторизирани 

дистрибутори на производителя, както и фирми притежаващи договор за дистрибуция 

и продажба на помпени агрегати, със срок не по-кратък от срока на действие на 

договора за изпълнение на  поръчката. 

Да се представи Сертификат ISO 9001:2008 или негов еквивалент с област на 

приложение отговарящ на предмета на поръчката. 

Да се представят минимум 3 (три) референции от фирми в страната за доставка на 

помпени агрегати. 

Декларация съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката 

изпълнени през последните 3 (три) години. 

Доставките на помпените агрегати ще се извършват по периодични заявки на 

Възложителя при възникнали потребности от продукта и в зависимост от финансовите 

му възможности. В заявката се упоменава точното количество от което Възложителя 

има нужда. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител 

на Изпълнителя, по пощата – чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по 

факс. Доставките да се осъществяват с транспорт на Възложителя в рамките на 1 (един) 

календарен ден след връчена заявка. Всяка конкретна доставка да бъде придружена със 

сертификат за произход и/или качество. 

Срокът на действие на договора е 1 (една) година считано от датата на подписването му. 

Плащането ще се извършва по банков път в лева след издаване на фактура със срок на 

отложено плащане до 60 (шестдесет) дни. 

Всеки кандидат за Изпълнител може да подава само 1 (една) оферта. 

Да се представи заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие 

от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец, заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 

лице. 

Когато участникът е обединение се представя документ подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и 

разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. 

При сключване на договор определеният за Изпълнител участник представя 

документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, 

ал.5. 
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                    II. Критерий за оценка – най-ниска предложена цена в лева, без ДДС, като 

сума от единичните цени на посочените в таблицата 14 ( четиринадесет) вида помпени 

агрегати. 

 

Срока за валидност на подадените оферти да бъде 60 (шестдесет ) дни, считано от датата 

на получаването им. 

 

                 III. Изискуеми образци за попълване: 

 

1. Декларация по чл.47, ал.1, т.1  от ЗОП- образец №1 

2. Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП- образец №2 

 

Моля,  офертата да бъде представена в непрозрачен запечатан плик в деловодството на 

дружеството - Административна сграда бул.”Шести септември” №27, гр. Сливен, ет.2, 

стая №22. 


